Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 25 MAART 2019
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

Bram Wouters, algemeen directeur
Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies Vanderlinden, schepenen
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck, Julie
Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange,
Véronique Desmet en Timothy Rowies, raadsleden
Eva De Bleeker en Joris Pijpen, schepenen
Patrick Demaerschalk, raadslid

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
28 januari 2019. Goedkeuring.

Zoals we verleden zitting hebben kunnen vaststellen bestaat er een verschil tussen de
notulen van de zitting en het zittingsverslag. Het zittingsverslag met weergaven van de
essentie van de tussenkomsten van de raadsleden werd in februari niet geagendeerd voor
goedkeuring.
Vanaf heden zullen we dus telkens twee documenten goedkeuren.

***
O.P.2 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
25 februari 2019. Goedkeuring.

Timothy Rowies: tijdens de vorige zitting werd een punt overgeslagen om de geheime
stemming voor alle aanstellingen te laten doorgaan. Het overslaan van dit agendapunt en
dus het wijzigen van de volgorde van de behandeling werd niet opgenomen in het verslag.

***
O.P.3 Secretariaat. Huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

Dit huishoudelijk reglement is opgemaakt op basis van het voorstel van de Vlaamse
Vereniging van Steden en Gemeenten. We hebben het bijgewerkt tijdens een overleg tussen
de fractievoorzitters. Na een laatste aftoetsing bij de VVSG kunnen we het nu ter
goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Dit reglement zal als basis dienen voor de
reglementen van de andere politieke organen binnen het bestuur.

***
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O.P.4 Financiën. Budget 2019. Budgetwijziging 1. Goedkeuring.

Verleden jaar heeft de gemeenteraad een technische begroting goedgekeurd die nog niet
was afgesteld op de beleidslijnen van het bestuur. In samenspraak met de administratie
werd de begroting bijgewerkt in functie van de projecten die dit jaar zullen gerealiseerd
worden. Daarnaast werd ook de verwachte impact van de veranderingen in de
organisatiestructuur berekend en ingewerkt.
Tim Vandenput verklaart de stijging van ongeveer €500.000 in het exploitatiebudget. Dit is
enerzijds te wijten aan eenmalige kosten verbonden aan rechtzaken en aan de organisatie
van 360° evaluaties van de leidinggevenden. Anderzijds is dit te wijten aan de impact van
de herziening van de formatie, dit zullen terugkerende kosten zijn.
Hij voegt eraan toe dat de investeringsenveloppes werden uitgekuist om te komen tot de
projecten waarvoor we dit jaar facturen verwachten.
Wim Laureys bedankt de burgemeester voor de toelichting en vraagt of deze in de toekomst
kan toegevoegd worden aan het document dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd.
Daarnaast wil hij weten of er nog facturen uit 2017 moeten betaald worden, hij verwijst
hiervoor naar een begrotingspost met de omschrijving werkkledij 2017.

***
O.P.5 Secretariaat. Inspraakreglement. Goedkeuring.

Volgens het decreet lokaal bestuur moet de gemeenteraad een kader goedkeuren
waarbinnen het bestuur inspraak en participatie zal organiseren.
Binnen dit kader gaan we de volgende maanden aan de slag om samen met de raden
vernieuwing door te voeren.
Wim Laureys stelt dat zijn fractie dit voorstel zal steunen, maar hij heeft nog twee vragen:
1)
Wat zal er gebeuren met de beheerraden?
2)
Voorziet de bevoegde schepen nog andere bijkomende initiatieven?
Pieter Muyldermans wijst op de argumentatie opgenomen in dit besluit. Daarin wordt
vermeld dat de raden van bestuur worden herbekeken. De huidige samenstelling voldoet
niet langer aan de bepalingen. De bibliotheekraad werd reeds gewijzigd naar een
gebruikersraad. De andere beheerraden worden samen met de betrokken verenigingen
behandeld om tot een werkbare oplossing te komen. Hij voorziet ook de oprichting van
werkgroepen over de adviesraden heen.
Wim Laureys wil weten wat er nu met de beheerraden zal gebeuren?
Pieter Muyldermans bevestigt dat ze niet opnieuw werden samengesteld na de vernieuwing
van de gemeenteraad. De leden worden hiervan op de hoogte gebracht.
Voor de andere adviesraden zal in overleg met elke raad een afzonderlijke oproep naar
nieuwe leden georganiseerd worden.

***
O.P.6 Technische dienst. Aanvullend reglement Blauwe Zone.

Met dit reglement wordt de blauwe zone in het centrum, waar een beperkte parkeertijd van
3 uur zal gelden, vastgesteld. De beperkte parkeertijd geldt van maandag tot zaterdag van
8 uur tot 18 uur.
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***
O.P.7 Secretariaat.
Gewestelijke
Maatschappij
voor
Volkshuisvesting.
Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering tot het einde van de legislatuur.
***
O.P.8 Secretariaat.
Dijle-Zennebekken.
bekkenbestuur tot het einde van de legislatuur.

Aanduiding

afgevaardigde

***
O.P.9 Secretariaat. Poolstok cvba. Aanduiding
vergadering tot het einde van de legislatuur.

afgevaardigde

algemene

afgevaardigde

algemene

***
O.P.10
Secretariaat.
It-punt.
Aanduiding
vergadering tot het einde van de legislatuur.
***
O.P.11
Secretariaat. Haviland. Aanduiding individuele vertegenwoordiger
binnen de lijst van 15 bestuurders tot het einde van de legislatuur.

Dit punt werd behandeld na punt 12 van de agenda. Dit omdat de aanduiding in punt 12
werd opgenomen in de geheime stemming voor alle aanduidingen van afgevaardigden
tijdens deze zitting.
Tijdens de vorige zitting van de gemeenteraad hebben we ons akkoord verklaard met de
lijst bestuurders voor Haviland. Echter was het ook nodig om een individuele
vertegenwoordiger aan te duiden.

***
O.P.12
Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde beheerscomité
GIDPBW (gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk).
***
O.P.13
Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door
benoeming van alle leden van de gemeenteraad.

De statuten van het AGB Holar bepalen dat de raad van bestuur wordt samengesteld uit
alle gemeenteraadsleden.

***
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O.P.14
Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode september 2018 tot en met januari 2019.
***
Vragen en antwoorden.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

Bram Wouters
Algemeen directeur

4

get. Steven Coppens
Voorzitter

Steven Coppens
Voorzitter gemeenteraad

